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COLEGIULUI UCECOM “SPIRU HARET” 

PROTOCOL  pentru  PĂRINŢI 

 

Dragi părinţi, 

 Vă rugăm să susţineţi efortul personalului şcolii de a asigura condiţiile necesare 

copiilor dumneavoastră pentru a-şi desfăşura activitatea în siguranţă în această perioadă 

dificilă!  

Numai împreună vom reuşi! 

 

Conform Ordinului 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare 

a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Organizarea cursurilor se va face conform scenariului 2: 

- fiecare clasă va fi împărţită în 2 grupe (în ordinea alfabetică). Fac excepţie de la 

această regulă clasele X C, X E, X K, XI E, XI F, XI G, XI H, I BFKT, I S, II MEA 

şi III BFKT deoarece au un număr de elevi care permite prezenţa tuturor elevilor la 

şcoală respectând regulile de distanţare fizică;    

- elevii nu se pot muta muta dintr-o grupă/clasă în alta decât în situaţii 

excepţionale; 

- pentru fiecare grupă, cursurile teoretice vor avea loc alternativ- 2 săptămâni 

fizic, la şcoală, 2 săptămâni on-line; 

- pregătirea practică va avea loc pe grupe, în fiecare săptămână, atât fizic (la 

şcoală sau la agentul economic), cât şi on-line. În ziua de pregătire practică, fiecare 

grupă va desfăşura la şcoală jumătate din orele de pregătire practică. Se vor face 

demonstraţii şi exerciţii practice pentru dobândirea noilor deprinderi. A doua 

jumătate a numărului de ore de pregătire practică, se va desfăşura acasă, unde elevii 

vor exersa deprinderile nou formate pe baza temelor de studiu date de profesori.  

- pentru clasele cu un număr mai mic de elevi- X C, X E, X K, XI E, XI F, XI G, 

XI H, I BFKT, I S, II MEA şi III BFKT- cursurile teoretice şi pregătirea 
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practică vor avea loc la şcoală în fiecare săptămână. 

 

Ora este de 50 minute din care: 

- 5 minute pauză- în care profesorii se vor deplasa de la o clasă la alta. În acest timp 

elevii vor rămâne în sala de clasă. Instruiţi elevii în acest sens! 

- 45 de minute- activitate în clasă, din care: 

• 40 de minute- activitate didactică cu elevii şi 

• 5 minute pauza elevilor- în care profesorii vor fi prezenţi în clasă pentru a-i 

supraveghea. Pauza va fi acordată în primele 5 minute de la intrarea 

profesorului în clasă elevilor din următoarele săli: A 01, A 02, A 101, A 102, 

A 103, A 202, A 203, A 309. Pauza va fi acordată în ultimele 5 minute 

elevilor din următoarele săli: A 03, A 04, A 104, A 105, A 204, A 205, A 

206, sală Fundaţie. 

 

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea 

copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să fie în siguranţă.  

Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze 

responsabil.  

 

Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu 

vor însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există 

aprobarea conducerii şcolii. 

 

În cazul în care părinţii/aparţinătorii intră în unitatea de învăţământ, purtarea măştii 

de protecţie este obligatorie în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ, atât în interior 

cât şi în exterior. 

 

Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în 

vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire 

a îmbolnăvirilor în colectivitate. 
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Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa 

elevului în următoarele situaţii: 

✓ Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

✓ Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

✓ Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în 

carantină. 

 

Sfaturi utile pentru părinţii: 

➢ Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur 

împotriva infecţiei cu noul coronavirus; 

➢ Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca 

înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei; 

➢ Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale 

stării lui emoţionale; 

➢ Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta 

despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la 

păstrarea distanţei; 

➢ Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce 

acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori 

este necesar; 

➢ Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi 

necesitatea purtării acesteia; 

➢ Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu 

alţi elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, 

instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut 

întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii); 

➢ Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 

computer, mouse etc.); 

➢ Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală; 

➢ În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), 

diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după 
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caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;  

➢ În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l 

imediat acasă şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după 

caz. 

➢ Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi 

netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-

contagioasă. 

➢ Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii 

corporale şi aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide 

prezentarea preşcolarului/elevului la cursuri. 

➢ Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

o cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică 

infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, 

diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 

o cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la 

domiciliu;  

o elevii care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios 

(febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, 

vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de 

îndată responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ. 

➢ La intrarea în unitatea de învăţământ, se va realiza triajul epidemiologic al elevilor 

conform prevederilor legale în vigoare, de către personalul medical echipat conform 

normelor standard: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie/vizieră, mască de 

protecţie, mănuşi de unică folosinţă. 

➢ Dacă temperatura măsurată elevului este mai mare de 37,3°C sau acesta va 

prezenta simptome specifice COVID, nu va fi permisă intrarea acestuia în şcoală. 

Elevul va fi găzduit în camera de izolare temporară până la venirea părinţilor. 

➢ În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip 

respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală 

infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată), se aplică următorul 

protocol:  
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✓ Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul 

grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de 

învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. 

Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

✓ Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul 

cabinetului medical şcolar; 

✓ Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie 

curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit 

de oricine altcineva; 

✓ Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la 

medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în 

care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 

112; 

✓ Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe 

mâini timp de minimum 20 de secunde; 

✓ Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru 

a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane; 

✓ Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul 

curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului. 

 

Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat  

de la şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze 

diagnosticul şi pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. 

Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical şcolar sau la nivelul persoanei 

desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical; 

 

Masca de protecţie este obligatorie pentru elevi şi va fi purtată în sălile de clasă, 

în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când 

se află în interior şi în exterior).  

 

 


